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УСТАВ 

НА  

СДРУЖЕНИЕ 

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ” 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) Сдружение „Българска асоциация за развитие на енергийната психология“, 
наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице, регистрирано 
съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); 
(2) Сдружението е юридическо лице отделно от членовете си и отговаря за 
задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за 
нейните задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени 
вноски. 

 
Наименование 

 

Чл.2. (1) Наименованието на Сдружението е „Българска асоциация за развитие на 
енергийната психология“ или съкратено БАРЕП, което може допълнително да се 
изписва на английски език по следния начин: “Bulgarian Association for Development of 
Energy Psychology” или съкратено BADEP; 

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото 
наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ. 

 
Седалище и адрес 

 
Чл.3. Седалището и адресът на Сдружение „Българска асоциация за развитие на 

енергийната психология“ са в гр. София, ул. „Оборище” , № 131, вх. А, ет. 3, ап. 10. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Чл. 4. Сдружение „Българска асоциация за развитие на енергийната психология“ ще 
осъществява дейност в частна полза. При възможност за прерастване в сдружение за 
осъществяване на дейност в обществена полза ще се приложат изискванията на 
ЗЮЛНЦ. 
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Цели 
 

Чл.5. Основни цели на „Българска асоциация за развитие на енергийната психология“ 
са:  

1. Да запознае българската общественост с оригиналните техники и подходи от 

енергийната психология (ЕП) (каквито са Техники за емоционална свобода 

(Emotional Freedom Techniques©), Пренареждане на Матрицата (Matrix 

Reimprinting) и др.) прилагани и преподавани според изискванията и критериите 

на създателите им или техни авторитетни източници. 

2. Да популяризира пред широката общественост ефективността на техниките и 

подходите от енергийната психология (ЕП) като нелекарствена алтернатива за 

физическо и емоционално здраве чрез третиране на психосоматичната 

симптоматика. 

3. Да въведе професионални правила и стандарти, сравними с прилаганите в други 

страни, при обучението, практикуването и професионалното усъвършенстване 

на техниките и подходите от областта на ЕП. 

4. Да осигурява информираност, достъпност и запознаване на заинтересуваните 

обществени и други групи с обхвата на ефективното приложение на техниките 

от енергийната психология. 

5. Да взаимодейства с институциите в страната в областта на здравето, 

образованието, науката, културата и законодателството със задача 

популяризиране на енергийната психология като ефективно средство за 

подобряване качеството на живота на индивида. 

6. Да въвежда и прилага високи етични норми в работата на българските 

професионалисти в областта на енергийната психология, членове на клуба към 

Сдружението. 

7. Да осъществи трансфера на чуждестранно ноу-хау и най-добри професионални 

практики в областта на енергийната психология към България. 

8. Да развива, въвежда и утвърждава високи стандарти на преподаване и 

прилагане на техниките и подходите на ЕП за българските ЕП професионалисти, 

членове на клуба към Сдружението. 

9. Да работи по изграждането на условия за по-успешна професионална 

реализация на прилагащите ЕП професионалисти в страната и чужбина. 

10. Да представлява професионалните интереси на българските професионалисти 

от областта на ЕП, членове на клуба към Сдружението, пред различни 

институции в страната. 
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11. Да въведе правила за непрекъснато професионално развитие и 

усъвършенстване на професионалните практици в областта на ЕП. 

12. Да издига международния престиж на българските професионалисти в областта 

на енергийната психология в сътрудничество с международни правителствени и 

неправителствени организации, специализирани в сферата на дейност на 

Сдружението. 

 

Средства за постигане на целите 

Чл. 6. Средствата, с които Сдружението ще постига целите си, са: 

1. Осъществяване на български език на демонстрации, експериментални 

практики, обучителни семинари, курсове, практикуми, конференции, 

работни срещи и всякакви мероприятия с отворен характер, както и всякакви 

други удачни форми, с участието на изявени професионалисти от областта на 

ЕП от страната и чужбина; 

2. Организиране и предоставяне на български език на професионално 

обучение от световна класа по Техники за емоционална свобода (Emotional 

Freedom Techniques©), Пренареждане на Матрицата (Matrix Reimprinting) и 

др. техники, базирани на меридианна енергия; 

3. Осигуряване, споделяне и комуникиране на информация и добри практики 

от утвърдени имена в областта на ЕП до заинтересувани страни от 

институции, медиите, обществото; 

4. Участие в научни изследвания или прояви в областта на духовното или 

физическото здраве, образованието, културата и др., където има ефективно 

приложение на техниките и подходите на ЕП; 

5. Организиране на общи мероприятия, включително виртуални, на 

разнообразни изявени професионалисти от областта на ЕП от страната и 

чужбина с цел популяризиране на различните подходи от ЕП; 

6. Развиване на широка информационна дейност за популяризиране на ЕП – 

съставяне и обмен на информация за новостите в областта на ЕП по света и у 

нас, разпространяване на бюлетини и прес-съобщения за предстоящи 

събития, осъществяване на комуникация до различни слоеве на обществото, 

на най-ефективните практики, на световно-известните имена в тази област; 

7. Съставяне, превеждане и издаване на литература на български език в помощ 

на запознаването с принципите и приложението на техниките и подходите от 

ЕП; 

8. Проучване на най-добрите практики в чужбина, осъществяване на контакти 

със сродни неправителствени организации за професионален обмен и 

взаимопомощ; 
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9. Излизане със становища, мнения и препоръки по отношение на правната 

рамка, касаеща прилагането на техниките и подходите на ЕП, към 

нормотворчески институции; 

10. Набиране на средства за осъществяване на целите да става чрез: 

извършване на горните дейности, които позволяват реализирането им на 

стопански начала, чрез приемане на дарения, чрез клубни и членски вноски; 

11. Обучение на професионалисти по високи международно признати стандарти 

в техниките и подходите на ЕП, в съответствие с Вътрешните правила за 

обученията на професионални практици на Сдружението; 

12. Публикуване на информация във връзка с дейността на Сдружението за 

нуждите на членовете и други страни, проявяващи интерес към БАРЕП, ЕП 

или професионалните й стандарти; 

13. Сдружението има право да събира, анализира и разпространява 

информация в медийното пространство, да набавя професионални услуги, 

които да я подпомогнат в предаването на посланието за целите и дейността 

й до най-широк кръг от обществеността, да организира семинари, кръгли 

маси и конференции; да организира комитети и работни групи по 

определени теми; да организира или участва във вече създадени 

неправителствени организации и информационни нетуъркинг групи; 

14. Сдружението сключва или изпълнява договори със стратегически партньори 

с цел директно или индиректно въздействие върху положително 

реализиране на целите й; 

15. Оказване подкрепа на професионално практикуващите ЕП, членове на клуба 

на Сдружението, чрез създаване на възможности за изява и организиране на 

техни мероприятия и събития, съвпадащи с целите на Сдружението, чрез 

осигуряване на специалисти, информация, лобиране, нетуъркинг, срещи с 

институции, организиране на събития и прес конференции, подкрепа в 

медийната разгласа и други дейности на стопански начала; 
16. Осъществяване, самостоятелно и съвместно с други български или 

чуждестранни сдружения или организации, юридически и физически лица, 
на законодопустими мероприятия за обмен на информация и 
сътрудничество; 

17. Представителство и учредяване на клон на сродни чуждестранни 
неправителствени организации; 

18. Издаване на брошури, бюлетини и др. за популяризиране на дейността на 
Сдружението. 

19. Обединяването на практици, съмишленици и симпатизанти ще се осъществи 
в Клуб към Сдружението за постигане на целите му. 
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Предмет на дейност 
 

Чл.7 Предметът на дейност на Сдружение „Българска асоциация за развитие на 
енергийната психология“ е: 

1. въвеждането, развитието и прилагането на световно-утвърдените техники и 
подходи на енергийната психология в България; 

2. въвеждане в България на професионални правила и стандарти, сравними с 
прилаганите в други страни, при обучението, практикуването и 
професионалното усъвършенстване на професионалистите от областта на ЕП; 

3. взаимодействие с институциите в страната в областта на здравето, 
образованието, науката, културата и законодателството за популяризиране на 
енергийната психология като ефективно средство за елиминиране на 
психосоматичните симптоми и подобряване качеството на живота на 
прилагащия ги индивид; 

4. представляване на професионалните интереси на българските практици от 
областта на ЕП пред различни институции и организации в страната и в чужбина; 

5. създаване на материални и организационни условия за развитие на енергийната 
психология в България. 

 
 

Допълнителна стопанска дейност  
 

Чл. 8. (1) Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана 
с основните цели по чл. 5;  
(2) Предмет на стопанска дейност по горната алинея са:  

1. Организиране на презентации, конференции, семинари и други форми на 
платено обучение и професионално усъвършенстване; 

2. Превод, издаване, продажба и разпространение на книги, учебни пособия и 
др. материали срещу заплащане; 

3. Поддържане на Регистър или друг вид база данни, в т. ч. он-лайн, на 
професионално практикуващите ЕП срещу заплащане;  

4. Предоставяне на консултации, оповестяване и реклама, извършване на 
изследвания и анализи, организация на мероприятия на професионално-
практикуващите ЕП, разработване на проекти и бизнеспланове срещу 
определено заплащане; 

5. Образуване и участие в търговски дружества, съгласно изискванията на 
закона;  

6. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като 
свързани с основните цели на Сдружението и подпомагат тяхното постигане.  

(3) Сдружението ще ползва приходите от дейността по горната алинея за постигането 
на целите посочени в чл. 3. 
(4) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета 
на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само 
за постигане целите на Сдружението; 
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(5) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, 
определени със законите, които я регулират; 
(6) Сдружението не разпределя печалба. 

 
Срок на съществуване 

 
Чл.9 Сдружение „Българска асоциация за развитие на енергийната психология“ не е 
ограничено със срок. 
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